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Olvasmány: Bár 5,1-9 Evangélium: Lk 3,1-6 Szentlecke: Fil 1,4-6. 8-11 
ADVENT 2. VASÁRNAPJA 

Jövő vasárnapi (Advent 3. vasárnapja) szentírási szakaszok: Olvasmány: Szof 3,14-18a; Szentlecke: Fil 4,4-7; Evangélium: Lk 3,10-18; 

A keresztségről dogmatikai szempontból 
A keresztség által jön létre az új szövetség Jézus Krisztus és személyesen miközöttünk. Ez az első beavató szentség, ami által Krisztus 
magához hív bennünket. Két hatása, hogy lemossa rólunk az áteredő bűnt, ami méltatlanná és önerőnkből alkalmatlanná tesz bennünket az 
örök életre, és Krisztus papi népének tagjává tesz bennünket. A megkereszteltek közös feladata Krisztusról tanúságot tenni az emberek előtt, 
és imádságban Krisztus elé vinni az embereket. Ez az a szent közvetítés, ami minden megkereszteltet Krisztus papjává tesz. Annyiban is 
„királyi” ez a papság, hogy mindenkinek saját szabadsága, hatalma és felelőssége, hogy milyen módon, milyen mélységben és milyen 
formában bontakoztatja ki. Más formában élik a királyi papságot pl. azok, akik házassági szövetségben élik párjukkal, és más formában 
azok, akik ilyen elkötelezettséget nem vállaltak (még). 
A századok során dogmatikai vitát okozott a csecsemőkeresztség kérdése, az eretnekkeresztség kérdése, és az a kérdés, hogy üdvözülhetnek-
e valamiképpen a kereszteletlenek. A csecsemőkeresztségről azt mondhatjuk, hogy Isten ingyenes kegyelmének jele. Azért keresztelünk 
csecsemőket, mert Isten nem azoknak osztja az üdvösséget, akik kiérdemlik, hanem azoknak, akiken szeretetből könyörülni akar. Egy 
csecsemő nyilvánvalóan nem érdemel ki semmit, az anyatejet sem, hanem szeretetből megkapja. Isten irgalmát a keresztségben ugyanúgy. 
Az „eretnekkeresztség kérdése” néven emlegetett dogmatikai vita azzal zárult, hogy bárki keresztel, Krisztus keresztel. Feltétel csak annyi, 
hogy valóban kereszteljen, tehát hogy a keresztelő emberi személy a Szentháromságos Isten szövetségesévé akarja tenni a megkereszteltet. 
Református, evangélikus és számos kisegyházi keresztelést így érvényesnek tekintünk, nem ismétlünk meg, ha a megkeresztelt személy át 
akarna lépni a katolikus egyházba, míg azon közösségek keresztségeit/beavató szertartásait, amelyek nem fogadják el a Szentháromságot, 
nem tekintünk valódi keresztségnek. Végül üdvözülhetnek-e a kereszteletlenek? Azok feltétlenül, akik kifejezték vágyukat a keresztségre, 
és lépéseket tesznek az ügy érdekében, pl. járnak keresztségi fölkészítésre. Isten titka marad, hogy lehet-e ilyen vággyal számolni azok szíve 
mélyén, akik külső cselekedetekkel nem fejezték ki, hogy vágynak a keresztségre.  
   Harmai Gábor plébános 
   

gyászhír 

RIP Varga Sándorné Aranka 
Plébániánk hűséges munkatársa búcsúzott a földi élettől, amikor 
december 3-án meghalt Aranka néni. Igen sokféle szolgálatot telje-
sített nálunk, jómagam az utolsó évekre emlékszem hálásan, amikor 
rendben tartotta a plébániánkat, azon belül különös szeretettel a ru-
háinkat: mosott, vasalt, varrt ránk. 
Nyugdíjazásáig napi kapcsolatban voltunk, épültem hitén, szerete-
tén. Figyelemre méltóan elkötelezett volt az üldözött keresztények 
iránt, és pl. a lepramissziót is rendszeresen segítette. Csak csodál-
koztam, amikor az egyszerű asszony mély hite ezekben az ügyekben 
rendszeresen megnyilvánult. 
Varrónőként a templomi ruhákat, oltárterítőket is ő tette rendbe, de 
a plébánia függönyeit is. 
Mivel szüleim, és életében nagyanyám azért nem sűrűn fordult meg 
itt, különösen föltűnő volt, mennyire azonnal megtalálta a hangot ve-
lük. Annyiból talán ez a legjobb mércéje szeretetre méltó egyénisé-
gének, hogy velem napi kapcsolatban volt, de őket csak egyszer-egy-
szer látta. A másik oldalon azt is érzékeltem, mennyire szerette gyer-
mekeit, unokáit, akik most gyászolják. 
Olyasvalakitől búcsúzom most, aki nagy szeretettel volt irántam, és 
– amennyire emlékszem, minden elődöm iránt, akár plébánosokról, 
akár káplánokról beszélünk. A Plébánia saját halottjának tekinti. 
Temetése december 18-án pénteken, délután 1 órakor lesz a Belvá-
rosi Temetőben, és utána 2 órakor gyászmisét mutatunk be Érte a 
Plébániatemplomban. Az örök világosság fényeskedjék neki! 
 Harmai Gábor 

beharangozó 

Adventi triduum Bíró László püspök úrral 
Az a nagy öröm ért bennünket, hogy adventi triduumunkat az idei 
évben Bíró László püspök úr vállalta, aki a katonai ordinariátus fő-
pásztora és családgondozás püspökkari referense. 

A triduum témája az irgalmasság évére tekintettel: Irgalom a család-
ban. 
Püspök úr időbeosztásához alkalmazkodva a triduum napjai: decem-
ber 11.,12.,13. péntek, szombat, vasárnap. A szentmisék időpontja 
pénteken és szombaton este 7 óra, vasárnap délelőtt 10 óra 30 perc. 
Fontos, hogy a triduum péntekjén és szombatján elmarad a rorate 
szentmise, illetve szombaton a Szent István Kápolnában az este 6 
órás szentmise is. Vasárnap összevonjuk a 10 órakor és a fél 12-kor 
kezdődő Szentmiséket a triduumot záró ünnepi főpapi szentmisévé, 
amit 10.30-kor kezdünk. 
Az elmaradó szentmisék helyett  – de igazából a megtartott szentmi-
sék helyett is – mindenkit arra biztatunk, hogy a triduum szentmisé-
ire jöjjön el. Azért vasárnap a vízivárosi fél 9-es és a belvárosi este 
7-es szentmise meg lesz tartva. 
Kedves vendégünkre tekintettel a szombati szentségimádást is lerö-
vidítjük: a Rózsafüzér-társulat titokcseréje után, tehát fél 6-tól eltesz-
szük az Oltáriszentséget. 
A triduum kapcsán igen fontosnak tartjuk, hogy mindenki elvégezze 
a karácsonyi szentgyónását, ezért pénteken és szombaton fél héttől 
püspök úr gyóntatni fog. 
Szombaton délután 5 órakor a Főtéren az Adventi gyertyagyújtást is 
püspök úr fogja végezni, ill. az esti szentmise után fórumra kerül sor, 
melyen kérdezni is lehet a püspök urat. 
A vasárnapi szentmise természetesen ünnepi mise lesz, amit püspök 
úr fog celebrálni. Buzdítunk mindenkit, hogy ezt a szép lelki készü-
letet írja be a naptárába, és jöjjön el, ill. szentgyónását is végezze el. 
 Harmai Gábor 
lelkiség 

A „Nican Mopohuá”-nak nevezett első beszámoló a 
guadalupei jelenésről 
A hagyomány szerint 1531. december első napjaiban történt. Egy 
szegény, de nemes lelkű Juan Diego nevű ember – aki 
Cuauhtitlenből származott és bizonyos lelki ügyek voltak rábízva, 
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mert a tlatilolcói szerzetesekhez tartozott – egyik szombaton korán 
reggel szentmisére Tlatilolcóba indult. Amikor a Tepeyacnak neve-
zett dombhoz érkezett, már világosodott. A dombtetőn éneket hal-
lott. Amikor az éneknek vége lett, bár senki sem járt arra, hangot 
hallott a domb felől: „Kedves Juan Diego!” – szólt a hang. Ő rögtön 
abba az irányba ment, ahonnét a hívó hangot hallotta.  
Amint a domb tetejére felérkezett, egy Úrnő állt ott, aki hívta, hogy 
menjen oda hozzá. Amikor eléje érkezett látta, hogy az Úrnő ruhája 
fénylik, mint a nap. A Szűz mindjárt ki is nyilvánította előtte akara-
tát. Így szólt hozzá: „Tudd meg, szeretet fiam, hogy én Szűz Mária, 
a mindenkor szeplőtelen Szűz vagyok, Anyja az igaz Istennek, az 
élet Szerzőjének, aki mindent teremtett és fenntart, aki az ég és föld 
Ura. Nagyon akarom és forrón kívánom: Épüljön itt ezen a helyen 
nekem templom, hogy Fiamat, Jézust megmutassam, kinyilvánítsam 
és dicsérjem, hogy kiárasszam szeretetemet és anyai érzületemet, ol-
talmamat és védelmemet, mivel valójában a ti kegyes Anyátok va-
gyok, a tiéd és mindenkié, akik csak a földön élnek, mindazoké, akik 
szeretnek, akik keresnek, akik áhítattal és bizalommal segítségül hív-
nak engem.  
Itt letörlöm könnyeimet és meghallgatom panaszaikat, megsegítem 
őket szorongatott helyzetükben és enyhülést hozok nekik megpró-
báltatásaikban. Hogy pedig kívánságom teljesüljön, menj el Mexi-
kóvárosba, a püspöki palotába. Mondd meg a püspöknek, hogy én 
küldtelek, mert azt akarom, hogy ebben a völgyben templomot épít-
senek nekem.”  
Juan Diego nyomban el is ment a püspök házába, akinek neve Juan 
de Zumarrága volt, Szent Ferenc rendjéből. A püspök ugyan meg-
hallgatta őt, de mintha nem hitt volna neki mindenben, s ezért ezt 
válaszolta: „Fiam, jöjj el újra, és ismét meghallgatlak. Majd gondol-
kozom, hogy mit kell tennem a kívánságoddal kapcsolatban.”  
Másnap Juan Diego látta, hogy a Királynő lejön a dombról. Odajött, 
és így hozzá szólt: „Halljad, szeretett fiam! Ne aggódj nagybátyád 
betegségével vagy bármi más bajoddal kapcsolatban. Nemde én a te 
Anyád vagyok? Nemde oltalmam és védelmem alatt állsz? Nemde 
én vagyok életed forrása és boldogsága? Jól tudod, hogy az én ölem-
ben és karjaimban vagy! Vajon szükséget szenvedsz-e bármiben? Ne 
szomorkodj, és ne aggodalmaskodjál! Menj fel, kedves fiam, a 
dombra, és azon a helyen, ahol engem láttál és ahonnét szóltam hoz-
zád, különböző virágokat találsz. Szakítsd le és gyűjtsd össze ezeket 
a virágokat, aztán jöjj, és hozd ide nekem.”  
Juan Diego elment, összegyűjtötte a virágokat, és az Ég Királynője elé 
vitte, Ő pedig tiszteletreméltó kezeibe vette azokat, majd Juan Diego 
köpenyére téve így szólt: „Szeretett fiam, ezeket a virágokat vidd jel-
ként a püspökhöz. Te az én küldöttem vagy, akinek hűségében meg-
bízom. Szigorúan megparancsolom, vigyázz a köpenyedre, csak a 
püspök előtt nyisd ki, és amit viszel, mutasd meg neki. Beszéld el neki, 
hogy parancsom szerint hogyan mentél fel a dombra, és szedted össze 
a virágokat. Meséld el, hogy csodálkozva mi mindent láttál, és így 
higgyen, és építse fel a templomot, amelyet akarok.”  
Ahogyan az Ég Királynője megparancsolta, Juan Diego Mexikóvá-
ros felé indult. Örvendezve bízott abban, hogy minden sikerülni fog. 
Amikor belépett a püspökhöz, leborult előtte. Elbeszélte mindazt, 
amit látott, és amiért küldetett. Így szólt a püspökhöz: „Uram, amit 
parancsoltál, teljesítettem: Elmentem az Úrnőmhöz, az Ég Királynő-
jéhez, az Istenszülő Szűz Máriához, és mondtam: Te jelet kérsz, 
hogy hinni tudj nekem, és templomot építs azon a helyen, ahol a 
Szűz Anya kívánja. Elmondtam neki: megígértem, hogy jelet viszek 
neked, amely igazolja az ő akaratát. Lám, meghallgatta kérésedet. Jó 
néven vette, hogy jelet kértél ahhoz, hogy akaratát teljesítsd. Meg-
parancsolta, hogy ma korán ismét jöjjek el hozzád.”  
Akkor az egész város összejött, és látták a tiszteletreméltó képet, 
amely Juan Diego köpenyén keletkezett. Megcsodálták, Isten művé-
nek tekintették, és imádkozni kezdtek. Juan Diego halálos beteg 
nagybátyja azon a napon meggyógyult, és elmondta, miként hívta 
segítségül a Szent Szüzet, akit Guadalupei Boldogságos Szűz Mári-
ának neveznek. 
 
 
 

 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998 

 
HIRDETÉSEK 

 
+ Jövő hét ünnepei, emléknapjai: hétfőn Szent Ambrus püspök és 
egyháztanító emléknapja lesz, kedden A Boldogságos Szűz Mária 
Szeplőtelen Fogantatásának főünnep, szerdán Szent Juan Diego 
Cuauhtlatoatzin, guadalupei látnok emléknapja, pénteken Szent I. 
Damazusz pápa emléknapja, szombaton a Guadalupei Boldogsá-
gos Szűz Mária emléknapja 
+ Értesítjük a kedves Testvéreket, hogy a Nyugdíjas Klub következő 
összejövetele december 10-én csütörtökön d.u. 3 órakor lesz. 

+ Adventi triduumunkat Bíró László püspök úr tartja. Napjai: dec-
ember 11.,12.,13. péntek, szombat, vasárnap. A szentmisék idő-
pontja pénteken és szombaton este 7 óra, vasárnap délelőtt 10 óra 30 
perc. 
Fontos, hogy a triduum péntekjén és szombatján elmarad a rorate 
szentmise, illetve szombaton a Szent István Kápolnában az este 6 
órás szentmise is. Vasárnap összevonjuk a 10 órakor és a fél 12-kor 
kezdődő Szentmiséket a triduumot záró ünnepi főpapi szentmisévé, 
amit 10.30-kor kezdünk. 
Az elmaradó szentmisék helyett  – de igazából a megtartott szentmi-
sék helyett is – mindenkit arra biztatunk, hogy a triduum szentmisé-
ire jöjjön el. Azért vasárnap a vízivárosi fél 9-es és a belvárosi este 
7-es szentmise meg lesz tartva. 
Kedves vendégünkre tekintettel a szombati szentségimádást is lerö-
vidítjük: a Rózsafüzér-társulat titokcseréje után, tehát fél 6-tól eltesz-
szük az Oltáriszentséget. 
+ Megnyitja az Isteni Irgalmasság Szentévét a Főpásztor a budapesti 
Bazilikában, Székely János püspök úr az Esztergomi Bazilikában 
december 13-án, vasárnap. Ezúton is jelzem, hogy szívből sajnálom 
ütközést a triduumunkkal, de a triduumot másfél éve egyeztettem 
Bíró püspök úrral. Ettől függetlenül a következő Harangszóban rész-
letesen foglalkozunk a Szentév megnyitásával is. 
BELVÁROSI TEMPLOM RENDKÍVÜLI MISERENDJE: 
Péntek, szombat: este 7 óra (de ½ 7-től gyóntatás!) 
Vasárnap: ½ 11 és este 7 óra 
 
VIZIVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE:  
hétfő-csütörtök: reggel 6 órakor roráte szentmise 
vasárnap: ½ 9 
Szent István kápolna: hétfő – péntek: ½ 8 
Zárdatemplom: hétfő – vasárnap: 7 óra 
 
TOVÁBBI LITURGIÁK: 
minden csütörtök: 20:00-20:30: szentségimádás (Belváros) 
utolsó csütörtök: 20:30-21:30: szentségimádás (Szt. István kápolna) 
 

A héten temettük Erdélyi Imrénét. 
Mária Rádió: Fm 97,4 Mhz ; Magyar Katolikus Rádió:Fm 92,5 Mhz 

HARANGSZÓ 
A Belvárosi és Vízivárosi Plébánia közös hírlevele (megjelenik hetenként) 

Alapító: Dr. Beer Miklós;   Felelős kiadó: Dr. Harmai Gábor 
Szerkesztőségi e-mail: harangszo@egomnet.hu 

Plébánia e-mail: sztpeterespal@egomnet.hu 
Telefonflotta ügyek: belvizegom@gmail.com 

A Plébánia telefonszáma: 33 / 898-124 és 20 / 775-2841 
Plébániai fogadó órák: hétköznap, hétfőtől - péntekig du.15-18h között 

A Belvárosi Plébánia bankszámlaszáma: 10918001-00000029-05960007 
A Vízivárosi Plébánia bankszámlaszáma: 10918001-00000094-73080007 
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